
 

 

Plán akcí – červen 2022 
 

Datum Akce Zodpovídá 

1.6. Fotografování třídních kolektivů – 1. ročník TU 

2.6. Malování na silnici – 1. ročník – 11.00 hod.  DDM 

3.6. Den dětí – 2. ročník – fotbalové hřiště  TU 

4.6. Rybářské závody – Bačkora – 7:30 až 11.00 hod. DDM 

7.6. Městská knihovna – beseda pro 1. ročník  – 8.00 hod.– 1.A, 9.00 hod.–1.B, 10.00 hod.–1.C TU 

8.6. 

Síla lidskosti – filmové představení spojené s besedou o N. Wintonovi – odchod v 11.35 

hod. – 7. až 9. ročník – 50,- Kč  

Psycholog ve škole – 13.00 až 14.30 hod. – kabinet výchovného poradce 

TU 

 

S. Veselá 

9.6. 

Ukázka činností integrovaného záchranného systému – 1. stupeň – bude upřesněno   

Testování (malá počítačová učebna) – zdravý životní styl  - 1.VH–5.A, 3.VH–7.B, 4.VH–

9.A, 5.VH-9.B, 6.VH-9.C 

Celodenní akce pro účastníky projektu Zmizelí sousedé z 8.C  

I. Přechová 

Vyučující 

 

H. Štumarová 

10.6. 
Termín pro ukončení vzájemných hospitací a odevzdání zápisů 

Školní výlety od 13. 6. do 24. 6. 

Vyučující  

TU 

13.6. 

Termín pro odevzdání jmen žáků navržených na odměny při příležitosti slavnostního 

ukončení školního roku – jednotlivec může být navržený za vítězství ve školním kole, za 

umístění do 10. místa v okresním kole a úspěšnou účast v krajském nebo celostátním kole 

vědomostních nebo sportovních soutěží. Kolektiv může být navržený za umístění do 3. 

místa v okresním kole a za účast v krajském a celostátním kole vědomostních nebo 

sportovních soutěží. Navržení mohou být jednotlivci i kolektivy, kteří vzorně reprezentovali 

školu jiným způsobem než účastí na soutěžích.  

Termín pro nahlášení nejlepšího žáka z 9. ročníku a nejlepších sportovců v chlapecké a 

dívčí kategorii   

Vyučující 

14.6. 
Vystoupení žáků výtvarného oboru základní umělecké školy – kulturní dům – 30,- Kč  

Odchod v 8.00 hod. - 6. + 7. ročník, odchod v 10.00 hod. - 8. + 9. ročník 
TU 

16.6 Přednáška pana Zamazala o USA v angličtině – 8.+9. ročník – 3.+4. VH – divadelní sál H. Štumarová 

17.6. ZOO Jihlava – výukový program pro 3. ročník TU 

21.6. Pasování na čtenáře – akce pro žáky prvního ročníku - 1. až 3. vyučovací hodina V. Tůmová 

22.6. 

Termín pro uzavření klasifikace a provedení zápisu do Bakalářů 

Termín pro odevzdání požadavků na prázdninové opravy a malování 

Schůzka vedoucích zájmových kroužků DDM – 18.00 hod. - DDM 

Vyučující 

 

DDM 

23.6. Sportovní olympiáda – 3. ročník – sportovní stadion T. Matýsková 

24.6. Projektový den – prezentace rekonstruovaných odborných pracoven – bude upřesněno ŘŠ 

24.-26.6. Divadelní víkend divadelního souboru Třeštíci ve Zvolenovicích  R. Kadlecová 

27.6.  

Sportovní olympiáda – žáci 2. stupně – bude upřesněno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tímto dnem počínaje jsou třídní učitelé ve třídách, vyučování na prvním stupni končí 

v 11.30 hod., na druhém stupni končí ve 12.00 hod. Volný čas bude věnován úklidu ve 

třídách (nepořádek ve skříních, za skříněmi, a radiátory apod.) 

Pedagogická rada – 13.00 hod. - sborovna 

J. Smetana 

TU 

 

 

ŘŠ 

28.6. 
1. + 2. VH – výměna učebnic na druhém stupni 

Film – odchod v 8.00 hod. – 1. až 3. ročník, odchod v 9.45 hod. – 6.+7. ročník – 60,- Kč 

L. Vonka + TU 

TU 

29.6. 
8.00 hod. – nácvik slavnostního ukončení školního roku – 2. stupeň 

Film –  odchod v 8.00 hod. – 4.+5. ročník, odchod v 10.00 hod. – 8.+9. ročník – 60,- Kč 
TU 

30.6. 8.00 hod. – slavnostní ukončení školního roku  

29.8. 8.00 hod. – krátká porada – učebna přírodopisu, od 9.00 hod. opravné zkoušky  

30.8. 10.00 hod. – školení BOZP a PO  

31.8. 10.00 hod. – zahajovací porada – organizační záležitosti týkající se nového školního roku  

  


